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Številka: 0320-0001/2015-8 
Datum: 17.2.2015 
 
 

ZAPISNIK 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Z DNE 16.2.2015 
 
Obravnava dnevnega reda 
 
Pri obravnavi je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta. 
 
Župan je z vabilom predlagal naslednji dnevni red in dal na glasovanje predlog dnevnega 
reda s spremembo pri 2. točki, kjer se doda 2.C točka Odstop Mihaele Mekše z mesta članice 
KMVI  in imenovanje nadomestnega člana. 
 
Župan je predlagal, da se sprejme naslednji  
SKLEP 
» Točke dnevnega reda pod številkami 5., 6., 7., 8. in 9. se sprejmejo po hitrem postopku.« 
 
Za je glasovalo 14 članov občinskega sveta, soglasno. 
 
Člani občinskega sveta so glasovali o predlaganem dnevnem redu: 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnikov: 
Potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani  
 
2. Kadrovske zadeve: 

A. Imenovanje Vaških odborov Občine Dol pri Ljubljani 
B. Imenovanje urednika Občinskih novic 
C. Odstop Mihaele Mekše z mesta članice KMVI in imenovanje nadomestnega člana KMVI 

 
3. Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 – druga obravnava 

 
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani – druga obravnava 

 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani  - hitri postopek 

 
6. Predlog Odloka o organizaciji režijskega obrata – hitri postopek 

 
7. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani – 
hitri postopek 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  
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8. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani – hitri postopek 

 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 

10. Predlog sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca 
 

11. Sklep o izstopu iz Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije 
 

12. Vprašanja in pobude članov sveta 

 
Dnevni red je bil sprejet s 14 glasovi ZA, soglasno. 
 
(Seji se je pridružila Nika Rovšek). 
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
 
Razprava. 
V razpravi sta sodelovala Jure Rabič (popravi naj se zapisano pod točko 13.7) in Branko Škarja 
(zapisnik naj se dopolni z odgovori župana).  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
AD 1/1 SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 2. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki je bila 22. decembra 
2014 ob 17.00 uri v sejni sobi občinske stavbe, Dol pri Ljubljani 1, s pripombami. 
 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za – soglasno. 
 
2.A.  Imenovanje Vaških odborov Občine Dol pri Ljubljani 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji: 
2.A./1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani za člane vaških odborov imenuje za:  
– vaški odbor za območje naselij Brinje in Beričevo: Mojco Marenk, Davorina Malca, Andreja 

Kralja 
– Vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, 

Zajelše in Podgora pri Dolskem: Mojco Repanšek, Sabino Grošelj, Antona Silvestra Zupana,  
Jožeta Pogačnika, Jožeta Klemenčiča, Jurija Kuharja, Branka Tekavca  

– Vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje: Matijo 
Pustotnika, Draga Sredenška, Natašo Rotar, Slađano Brodnik, Janeza Selška, Antona Jemca 

– vaški odbor za območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri 
Dolskem: Antona Prašnikarja 

– vaški odbor za naselje Laze pri Dolskem: Dušana Hribernika, Petra Uršiča, Antona Končarja 
(mlajšega) 
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– vaški odbor za območje naselja Senožeti: Franca Jakliča, Toma Dukarića, Gregorja Pirca, 
Majdo Železnik. 

 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi)  glasovi  za, soglasno. 

 
2.B.  Imenovanje urednika Občinskih novic. 
 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: Miroslav Hribar, Irena Prašnikar, Nika Rovšek, Branko Škarja, Željko 
Savič, Igor Lapič in Lojze Žnidaršič. 
 
Po razpravi se je predstavila (sebe, svoje preteklo delo in okvirni načrt dela in obliko 
občinskih novic) tudi Špela Korinšek Kaurin, predlagana urednica občinskih novic. 
 
Po razpravi in predstavitvi predlagane urednice občinskih novic je bil sprejet naslednji 
2.B./1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani za odgovorno urednico občinskega glasila imenuje 
Špelo Kaurinšek Kaurin. 
 
Sklep je bil sprejet s 13 (trinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 15 (petnajst) članov občinskega sveta. 
 
2.C.  Odstop Mihaele Mekše z mesta članice KMVI in imenovanje nadomestnega člana KMVI 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Člane občinskega sveta je obvestil, da je Mihaela Mekše podala odstopno izjavo z mesta 
članice KMVI. Predlagal je nadomestnega člana Jureta Rabiča. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji  
2.C/1 SKLEP: 
Občinski svet se seznani z odstopom Mihaele Mekše z mesta članice Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Na njeno mesto se imenuje Jure Rabič 
 
Sklep je bil sprejet s 13 (trinajst) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 15 (petnajst) članov občinskega sveta. 
 

3. Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 – druga obravnava 

 
Točko dnevnega reda je obrazložil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Prisotne je seznanil, da je na točko dnevnega reda prišlo 5 (pet) amandmajev: županov, od 
Marije Zajec in s strani Liste Sotočje. 
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(ob 17.40 se je seji občinskega sveta pridružila Jasna Grahek). 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: Branko Škarja, Željko Savič, Lojze Žnidaršič, Miroslav Hribar, Aleš 
Bakovnik, Jasna Grahek, Mihaela Mekše, Nika Rovšek, Igor Lapič in Irena Prašnikar. 
 
Po razpravi je Nika Rovšek obvestila prisotne, da Lista Sotočje umika amandma št. 1. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
AD 3/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
Finančna sredstva, ki so v I. Splošnem delu proračuna pod bilanco C. Račun financiranja 
namenjena odplačevanju finančnega najema (leasinga) za stavbno pravico vrtca Dol v višini 
366.000 EUR, se prenesejo pod bilanco A. Bilanca prihodkov in odhodkov, in sicer v II. Posebni 
del proračuna pod proračunsko postavko 40111, podkonto 420070 - Nakup poslovnih 
zgradb-finančni najem. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 3/2 SKLEP: 
Amandma št. 2: 
- Pod proračunsko postavko št. 40061 Vodovodi predvidi odhodek v višini 4.500 EUR za 
namen dokončanja projektne dokumentacije PZI za izgradnja vodohrana Vrh pri Dolskem. 
Dodatna sredstva naj se zagotovijo s povečanim prihodkom iz naslova povprečnine. 
- Sočasno v Načrtu razvojnih programov 2015-2018 pri projektu št. OB022-08-0014 

Vodohran Vrh upošteva stroške občine (lasten proračunski vir) za projektno 
dokumentacijo v višini iz prejšnje alineje. 
 

Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 3/3 SKLEP: 
Amandma št. 3: 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 
Iz tč. 40031 se 10.000,00 € prenese v tč. 40231. 
 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 3/4 SKLEP: 
Amandma št. 4: 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave se zmanjša za 3200€ tako, da se tč. 40014, 40015, 40018 in 40019 vsaka zmanjša za 
800€ (1.050 na 250€). 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina: Na tč. 40079 se sredstva ukine (2600€). 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: na tč. 40052 se znesek poveča za 3000€. 



5 

 

 
039001 Oskrba z vodo: na tč. 40061 se znesek poveča za 2800€. 
 
Sklep ni bil sprejet. Za je glasovalo 5 (pet) članov občinskega sveta, 7 (sedem) jih je glasovalo 
proti. Pri glasovanju je bilo navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 3/5 SKLEP: 
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2015 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračuna s 
sprejetimi amandmaji. 

 
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Načrt razvojnih programov 2015-2018. 

 
3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015. 
 

Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
 
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani – druga obravnava 
 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
AD 4/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol 
pri Ljubljani. 
 
Sklep je bil sprejet z 12 (dvanajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani  - hitri postopek 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
AD 5/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani. 
 
Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
6. Predlog Odloka o organizaciji režijskega obrata – hitri postopek 
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Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Člane občinskega sveta je seznanil, da je na predlog Odloka o organizaciji režijskega obrata 
vložil 2 amandmaja. 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: Aleš Bakovnik, Irena Prašnikar, Igor Lapič, Lojze Žnidaršič, Nika 
Rovšek. 
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji: 
AD 6/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
Spremeni se 5. člen predloga Odloka o organizaciji režijskega obrata tako, da po novem glasi: 
»Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oz. direktorju 
občinske uprave.  
Občina lahko za izvajanje posameznih del iz 4. člena tega odloka sklepa tudi  pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas izven sistemizacije,  pogodbe o delu ali pogodbe o drugih oblikah sodelovanja.« 
 

Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 6/2 SKLEP: 
Amandma št. 2: 
Spremeni se 8. člen predloga Odloka o organizaciji režijskega obrata tako, da po novem glasi: 
»Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Dol pri 
Ljubljani oz. pooblaščeni zunanji izvajalec, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco v 
skladu z Zakonom o računovodstvu.« 
 

Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 6/3 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o organizaciji režijskega obrata po 
hitrem postopku s sprejetima amandmajema. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
7. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani – 
hitri postopek 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: Branko Škarja, Nika Kokalj, Henrik Ropotar, Miroslav Hribar. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
AD 7/1 SKLEP: 
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Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani. 
 
Sklep je bi sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
8. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani – hitri postopek 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprava. 
 
V razpravi so sodelovali: Irena Prašnikar, Branko Škarja, Miroslav Hribar, Mihaela Mekše, 
Nika Rovšek, Željko Savič. 
 
Župan je na podlagi razprave predlagal sprejem naslednjega Amandmaja: 
AD 8/1 SKLEP: 
V 4. členu se v na koncu 1 odstavka besedilo »praviloma enkrat na mesec ali enkrat na dva 
meseca« nadomesti z besedilom »praviloma 10 številk letno«. 
  
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
Po razpravi in sprejemu amandmaja je bil sprejet naslednji  
AD 8/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol 
pri Ljubljani, s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani – hitri postopek 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: 
Branko Škarja, Miroslav Hribar, Henrik Ropotar, Irena Prašnikar, Aleš Bakovnik, Jure Rabič, 
Nika Rovšek. 
 
Po razpravi je bil odrejen 10 minutni odmor (od 19.30 do 19.40), po katerem je skupina 
članov občinskega sveta s prvopodpisano Niko Rovšek vložila amandma na predlog Odloka.  
 
Amandma je vložil tudi župan, mag. Janez Tekavc. 
 
Po vložitvi in obrazložitvi amandmajev se je glasovalo: 
AD 9/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
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V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Janka Modra, Dol pri Ljubljani se 5. odstavek spremeni tako, da se glasi: »otroci lahko 
obiskujejo šolo tudi v drugem šolskem okolišu, kot imajo stalno prebivališče.«  
 
Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 9/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani, s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
10. Predlog sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
 
Prisotne je seznanil, da je Lista Sotočje vložila amandma na predlog sklepa. 
 
Razprava. 
V razpravi so sodelovali: Nika Rovšek, Branko Škarja, Jure Rabič, Miroslav Hribar, Aleš 
Bakovnik, Irena Prašnikar. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
AD 10/1 SKLEP: 
Amandma: 
Starši lahko tudi izven termina, določenega v 1. členu, uveljavijo rezervacijo, in sicer zardi 
odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka 
Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v 
vrtcu zaradi bolezni ali poškodbe, dolžni pa so jo vrtcu posredovati najkasneje 15. dan od 
prvega dne odsotnosti otroka.” 
 
Sklep je bil sprejet z 8 (osmimi) glasovi za, 1 (en) član je glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 10/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila 
oskrbnine vrtca s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
11. Sklep o izstopu iz Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije 

 
Točko dnevnega reda je predstavil mag. Janez Tekavc, župan. 
Razprava. 
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V razpravi so sodelovali: Lojze Žnidaršič, Branko Škarja, Irena Prašnikar, Željko Savič. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
AD 11/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema sklep o izstopu Občine Dol pri Ljubljani iz 
Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije. 
 
Sklep je bil sprejet z 9 (devetimi) glasovi za, 4 (štirje) člani občinskega sveta so glasovali proti. 
Pri glasovanju je bilo navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
12. Vprašanja in pobude članov sveta 

 
12.1.  
Aleš Bakovnik: 
- Ali se je mogoče kaj naslovilo na direkcijo za ceste glede moje pobude na zadnji seji? 
Odgovor župana: Do sedaj še ni bilo nič narejeno v tej smeri. 
- Na spletni strani ni nič ažurirano kdo so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja in kdo so člani Nadzornega odbora. 
 
12.2. 
Irena Prašnikar: 
- Glede na to, da se bo Bojana Kokola dodatno obremenilo in da ste na Zboru občanov 

rekli, da je edini strokovnjak na tem področju na občinski upravi ali menite, da bo on 
zmogel vse to, glede na to, da ne bo več koncesionarja? Rekli ste, da boste izvajali 
sprotna naročila. Kako ste si to zamislili? Se vam zdi to smiselno? Ni nujno, da bo to 
najcenejše? Kako bo ta zadeva funkcionirala? 
Prosim za pisni odgovor. 

- Gospa urednica prve seje do konca ni počakala, da bi poročala. V vašem mandatu smo 
popolnoma nezanimivi in nepokriti s strani medijev. Ali pa ni nobenega svetnika, ki bi jo 
pritegnil? 

- Želela bi, da bi dobili pisno izjavo o gospe Mekšetove o odstopu z mesta predsednice in 
članice KMVI. 

- Na današnji seji ni bila prisotna svetnica, niste povedali ali je bila opravičeno ali ne. 
Odgovor župana: Meni osebno se ni opravičila. 

- Glede na to, da bo naslednja občinska seja takrat, ko bodo ceste že krepko zacvetele me 
zanima ali si že kaj konkretno ogledujete oziroma kje boste naredili prioritete nujnih 
vzdrževalnih del. Cesta čez Petelinje je v obupnem stanju, tudi cesta Kamnica Križevska 
vas je na vsaj treh mestih konkretno uničena. 

- Zapora ceste na Zasavki in zadeva z radioaktivnimi odpadki – zadeva se mi zdi, da ni 
samo lokalnega značaja  - ali ste razmišljali, da bi stopili v kontakt s katerim od 
poslancev? In da bi na resornem ministrstvo o tej zadevi konkretno vprašali? Ker menim, 
da se na tem nivoju dogajajo usklajevanja in kompromisi. To zadevo lahko našim 
poslancem predstavimo in seveda mora biti vaš interes. Zadeva je politična.  
Odgovor župana: sem govoril z edinim poslancem, ki ga poznam in mi je bilo obljubljeno, 
da bo to zastavil, pa iz tega ni bilo nič. Če vi lahko preko svojih poslancev, bi bil zelo 
vesel. Glede nadomestila za radioaktivne odpadke pa je bila vložena zahteva za presojo 
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ustavnosti, prejšnji ponedeljek je bila poslana na ustavno sodišče in tam čaka na 
obravnavo. 

 
12.3. 
Lojze Žnidaršič: 
- Zanima me kako je sedaj s požarnimi taksami? Ali bo odbor formiran ali ne bo? 
- Kaj se dogaja s čiščenjem vodotokov in pregrad na le teh. Vemo da je bil ARSO, ampak 

do sedaj ni bilo nič narejeno. Ogromno je lesa podrtega, ko bo prišlo do večjih 
ekstremnih padavin se bo ponovil dogodek iz 2009 in vemo kakšna škoda je bila takrat v 
Občini Dol pri Ljubljani. Naj se pregrade sčistijo. 
Odgovor župana: Glede pregrad upam, da bo ARSO izvedel čiščenje. Nujna intervencijska 
dela na Kamnici so bila izvedena, v naslednjih mesecih naj bi počasi prišli na vrsto še 
drugi vodotoki, predvsem hudourniškega značaja, upam da bo tudi to očiščeno. Lahko pa 
rečem samo upam, ker neposrednega vpliva na to kaj ARSO dela in po kakšni prioriteti 
nimam. 
Kar zadeva požarne takse moram preveriti ali je po zakonu res obvezna ustanovitev 
odborov.  Če je obvezna bo odbor, če ne ga ne bo. 

- Vi se zelo trudite za bazne postaje – me zanima kaj se dogaja z bazno postajo Laze? 
Odgovor župana: Trenutno se kaj veliko ni premaknilo. Se malo premika, saj najprej so 
bili dopisi samo s te občine, potem sem se pa odločil, da bomo vse občine, ki imajo ta 
problem, skupaj nastopile. Poslan je bil dopis s strani občin z istim interesom, da se 
bazne postaje po razmisleku umeščajo in naj se zanje pridobi gradbeno dovoljenje, saj 
gre za objekt, visok 30 m . Na podlagi tega je prišel dopis Ministrstva za okolje in prostor 
z nekim kompromisnim predlogom, da se lahko pogovarjamo o tem, da je ta bazna 
postaja locirana levo ali desno od sedanje pozicije, ampak žal znotraj naselja. Nismo še 
prišli do tega, da bi bila izven naselja. Civilna iniciativa je poslala svoj predlog na 
Ministrstvo, se čaka na odgovor.   
 
12.4. 
Aleš Žnidaršič: 

- Že na zadnji seji SPV (tudi prejšnji teden govoril z direktorjem občinske uprave) sem 
opozarjal kako je varnostna pot iz šole proti JUBu nevarna. Prejšnji teden sem govoril s 
policijo in so mi rekli na policiji, da je treba dati zahtevek na občino in pridobiti soglasje 
Gasilskega društva Dol (ker so oni lastniki) za postavitev dveh korit. Prosim, da se to čim 
prej naredi, preden bo prišlo do kakšne nesreče. 
Odgovor župana: Gasilsko društvo je izdalo soglasje, bila je izdana naročilnica za nakup 
korit, ni pa še bila postavljena zadeva. 

 
12.5. 
Miroslav Hribar: 
- V Ljubljani je župan sprejel odlok, da se šola ne sme začeti pred 8.15. Pri nas se začne ob 

7.30. To je absolutno prezgodaj in se mi zdi, da je to zato, da gredo učitelji prej domov. 
Odgovor župana: Preverjal nisem, zaupam pa odločitvi ravnatelja, da je to zaradi 
organizacije pouka in ne zaradi ugodnosti zaposlenih. 
Jure Rabič: največji problem v naših šolah je telovadnica, ker je zasedena ves čas pouka. 
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12.6. 
Helena Rumič: 
- Zraven reaktorja se bo gradila neka stavba, zanima me čemu bo namenjena? 
Odgovor župana: uradna razlaga je, da je namenjena izobraževanju, kaj več ne vem o tej 
stavbi. 

 
12.7. 
Branko Škarja: 
- S strani Gasilskega društva Senožeti so me opozorili, da na gasilskem domu sirena že 

nekaj časa ne dela, glede na to, da je občina oziroma župan odgovoren za javno 
alarmiranje bi vprašal zakaj ne pride do odprave napake? To je že kakšen mesec ali celo 
več? 

Odgovor župana: Glede tega sem govoril s predstavniki uprave za zaščito in reševanje, ki bi 
moral vzdrževati te alarmne sisteme, povedali so, da vseh niso prevzeli v upravljanje, ker 
nimajo denarja. Smo pa bili dogovorjeni, da občina na lastne stroške to napako odpravi in 
jim refundira denar, oni pa bodo potem povedali ali bodo plačali ali ne, verjetno pa ne bodo. 
Napaka še ni odpravljena. 

 
12.8. 
Nika Rovšek: 
- Ker se pripravlja pravilnik o uporabi prostorov v Kulturnem domu Dolsko bi bili 

predstavniki Liste Sotočje zainteresirani kaj sodelovati. Če potrebujete kakšno pomoč? 
Odgovor župana: Zelo bom vesel pomoči, saj nekega ključa ne najdem sam. Trenutno smo šli 
v to smer, kdaj so prosti termini, da bi se lahko vključilo še kakšno drugo društvo. Namen 
cenika ni v tem, da bi kakšno društvo prenehalo delovat, ampak da bi se za komercialno 
uporabo plačevalo, kar bo pa društvene narave pa brezplačno (z neko kvoto ur).  

 
12.9. 
Željko Savič: 
- Kaj pa ta bazna postaja, ki naj bi bila v Kamnici? 
Odgovor župana: Na Tuš mobil smo poslali dopis z vsebino, da velikega interesa za bazno 
postajo ne vidimo. Odgovora na ta dopis nismo prejeli. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25. 
 
Zapisala: 
mag. Nataša Gostinčar Petre 
 
          mag. Janez Tekavc, 
                    župan 


